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THÔNG BÁO 

Về việc cấp giấy xác nhận giấy vay vốn cho học sinh, sinh viên  

do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

------------ 
 

Thực hiện Công văn số 6177/UBND-VX ngày 02/10/2021 của UBND Tỉnh 

Bình Định về việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19. 

Để kịp thời cấp giấy xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên (HSSV) có nhu 

cầu vay vốn nhưng không trực tiếp đến Trường được do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid. Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ thông báo cho 

HSSV có nhu cầu cấp giấy xác nhận để vay vốn, cần thực hiện các bước như sau: 

1. Đăng ký và cung cấp các thông tin để Trường ghi vào giấy xác nhận: Họ và 

tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD (ngày cấp, nơi cấp), đang học lớp, nghề, 

thuộc đối tượng (mẫu giấy xác nhận vay vốn được đăng trên Website: 

https://cdtb.edu.vn -> HỌC SINH SINH VIÊN -> BIỂU MẪU -> MẪU GIẤY 

XÁC NHẬN VAY VỐN); 

2. Cung cấp địa chỉ Zalo, Gmail của cá nhân để Trường gửi trước bản chụp 

giấy xác nhận vay vốn; 

3. Cung cấp địa chỉ (thôn, xã, huyện, tỉnh) để Trường gửi bản chính giấy xác 

nhận vay vốn qua đường bưu điện; 

4. Các thông tin trên gửi về cho Trường thông qua Phòng Công tác HSSV 

(Thầy Nguyễn Song Hữu. Số điện thoại: 0989158548, địa chỉ Gmail: 

songhuu@cdntrungbo.edu.vn). 

Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ thông báo cho 

học sinh, sinh viên biết để thực hiện./. 
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- BGH (b/c); 
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